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I. Płace zasadnicze pracowników objętych ZUZP 
1. Z dniem 01.02.2022 r. na wzrost płac zasadniczych pracowników AMP S.A. przeznacza się 

łączną kwotę 320 PLN/pracownika z przyjęciem następującego jej podziału: 
1) kwota 300 PLN/pracownika - na wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników 

objętych ZUZP, 
2) kwota średnio 20 PLN/pracownika na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pra-

cowników objętych ZUZP, z przyjęciem następującego trybu ich podziału:
a) 10 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych 

pracowników wg decyzji Dyrektora Generalnego,
b) 10 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pra-

cowników w ramach harmonizacji zasad wynagradzania w Spółce, z proporcjonalnym 
podziałem tych środków do ilości pracowników zatrudnionych w Zakładach/Biurach 
Spółki oraz na pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (B/W), 
bez możliwości przemieszczania tych środków pomiędzy ww. grupami. 
W ramach ww. środków decyzje o indywidualnych zmianach płacowych podejmują 
Dyrektorzy Zakładów/Biur Spółki w porozumieniu z Dyrektorem Personalnym.

2. Uwzględniając termin wprowadzenia zmian płacowych, o których mowa w Rozdziale I 
ust.1.pkt.1), Strony uzgadniają, że wraz z wynagrodzeniem za luty 2022 r. zostanie wypłaco-
na „nagroda uzupełniająca” w wysokości miesięcznej kwoty podwyżki brutto indywidualnego 
pracownika (tj. z uwzględnieniem premii w wysokości 7% płacy zasadniczej pracownika), wy-
nikającej ze wzrostu płacy zasadniczej o 300 PLN.

Do otrzymania ww. nagrody uzupełniającej uprawnieni są pracownicy Spółki objęci ZUZP, 
którzy w dniu 01.03.2022 r. będą pozostawali w zatrudnieniu.
Ww. nagroda uzupełniająca nie będzie uwzględniana: 
1) w podstawie obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków,
2) w podstawie średniej urlopowej i w podstawie ekwiwalentu za urlop.

3. W związku ze zmianami płac zasadniczych, o których mowa w Rozdziale I. ust.1., w roku 
2022 nastąpi w Spółce dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia wynikający ze wzrostu 
funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i dodatków 
za pracę w godzinach nadliczbowych oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego – w łącznej 
wysokości 53 PLN średnio w miesiącu na pracownika (jest to kwota przewidywanych pochod-
nych od kwoty podwyżki średnio 320 PLN na pracownika). 
Ww. kwota wzrostu tzw. pochodnych podawana jest w niniejszym porozumieniu informacyjnie.

4. Dodatkowo Strony Porozumienia potwierdzają, iż dodatkowym składnikiem wzrostu płac 
w roku 2022 dla pracowników jest waloryzacja zmianowego dodatku kwotowego o 0,51 PLN 
tj. średniomiesięcznie o 85,01 PLN.

II. Nagrody dla pracowników objętych ZUZP
A. Nagroda za wkład pracy
1. Strony uzgadniają, że w roku 2022 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 

roczna nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2021.

Nr 2  (156)   18 II 2022

http://www.mzzpamdg.pl

W numerze:
str. 2
 Porozumienie płacowe na 
 2022 rok uzgodnione
 cd. ze str. 1

str. 3
 Od 1 marca nowy  
 program ubezpieczeniowy 
 dla  Pracowników 
 ArcelorMittal Poland   

 Zmiana zasad wydawania 
 posiłków regeneracyjnych

str. 4
 Wysoka waloryzacja 
 emerytur w 2022 roku

 Wzrost wynagrodzeń 
 w Consensus Company 
 w 2022 roku  

 Przedłużenie terminu 
 składania wniosków na 
 bonus za szczepienia

 Konsultacje projektu 
 ustawy o systemie 
 rekompensat cd. na str. 2

ArcelorMittal Poland

Porozumienie płacowe 
na 2022 rok uzgodnione
15 lutego przedstawiciele pracodawcy i największych organizacji 
związkowych dokonali uzgodnień odnośnie wzrostu płac w ArcelorMittal 
Poland w 2022 roku. Porozumienie obejmuje indywidualny wzrost płac 
pracowników Spółki oraz dodatkowe nagrody, w tym nagrodę za wkład 
pracy w funkcjonowanie ArcelorMittal Poland w bieżącym roku oraz 
nagrodę za wynik EBITDA.



2

ArcelorMittal Poland cd. ze str. 1

Porozumienie płacowe na 2022 rok uzgodnione
2. Wysokość nagrody rocznej, o której mowa w ust. 1 powyżej, wynosi 

1000 PLN/pracownika i zostanie wypłacona wg następujących za-
sad w 3 częściach:
1)  wraz z wynagrodzeniem za marzec 2022 r. uprawnionym pra-

cownikom Spółki wypłacona 1 część nagrody w wysokości 500 
PLN/pracownika,

2) wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2022 r. uprawnionym pracow-
nikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 
250 PLN/pracownika,

3. wraz z wynagrodzeniem za listopad 2022 r. uprawnionym pra-
cownikom Spółki wypłacona zostanie 3 część nagrody w wyso-
kości 250 PLN/pracownika.

B. Nagroda wyrównawczo-inflacyjna
1. Strony uzgadniają, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację, w  roku 

2022 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie nagro-
da wyrównawczo-inflacyjna.

2. Wysokość nagrody wyrównawczo-inflacyjnej wynosi 500 PLN/pra-
cownika i zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za luty 2022 
roku.

C. Nagroda EBITDA
1. Strony uzgadniają, że uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona 

zostanie nagroda za wynik EBITDA roku 2022.
2. Wysokość nagrody za wynik EBITDA, o której mowa powyżej, zosta-

nie ustalona i wypłacona wg następujących zasad w 3 częściach:
1) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 

3 pierwsze miesiące roku 2022 – wraz z wynagrodzeniem za 
kwiecień 2022 r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona 
zostanie 1 część nagrody w wysokości 200 PLN/pracownika,

2) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA 
za 6 pierwszych miesięcy roku 2022 – wraz z wynagrodzeniem 
za lipiec 2022 r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona 
zostanie 2 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika,

3) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA 
za 10 pierwszych miesięcy roku 2022 – wraz z wynagrodze-
niem za listopad 2022 r. uprawnionym pracownikom Spółki 
wypłacona zostanie 3 część nagrody w wysokości 100 PLN/
pracownika.

3. W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA za 
okresy wskazane w ust. 2 następuje zwiększenie kwot nagród za 
EBITDA o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie wię-
cej jednak niż o 20%, przy czym kwoty zwiększenia są obliczane od 
następujących kwot bazowych:
1) 1200 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 1) tj. 

maksymalnie o 240 PLN,
2) 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 2) tj. 

maksymalnie o 70 PLN,
3) 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 3) tj. 

maksymalnie o 70 PLN.
4. W przypadku niewykonania zakładanego wyniku EBITDA za okres/y, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), przy jednoczesnym osiągnięciu 
zakładanego wyniku EBITDA za 10 pierwszych miesięcy 2022 r., 
niewypłacona kwota/ty, o której mowa w ust.3. pkt.1 (tj. 240 PLN) 
i pkt.2. (tj. 70 PLN) powiększają 3 część nagrody, o której mowa 
ust. 2 pkt.3).

D. Ustalenia dodatkowe dotyczące nagród
Strony ustalają, iż:
1. Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach, o których mowa 

w Rozdziale II część A Porozumienia są pracownicy Spółki objęci 
ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy przepraco-
wali cały 2021 r. oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca dokony-
wania wypłat poszczególnych części nagrody – będą pozostawali 
w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że:
1) w przypadku pracowników Spółki, którzy objęci są ZUZP dla pra-

cowników ArcelorMittal Poland S.A. i nie przepracowali pełnych 
12 miesięcy roku 2021 – każda część nagrody zostaje pomniej-
szona o 1/12 za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc roku 
2021;

2) do okresu przepracowanego zalicza się również:

a) świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach Interims lub 
zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP, jeśli przypadało 
bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce, 

b) okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia 
w AMP S.A. nieprzekraczający 7 dni. 

2. Uprawnionymi do nagrody wyrównawczo-inflacyjnej, o której mowa 
w Rozdziale II część B Porozumienia są pracownicy Spółki objęci 
ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy w pierw-
szym dniu miesiąca dokonywania wypłaty tej nagrody będą pozosta-
wali w zatrudnieniu.

3. Uprawnionymi do nagrody, o której mowa w Rozdziale II część C 
Porozumienia w pełnych kwotach są pracownicy Spółki objęci ZUZP 
dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy przepracowali 
cały  odpowiedni dla danej części nagrody EBITDA okres oraz którzy 
w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty odpowiedniej czę-
ści nagrody – będą pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, 
że odpowiednia część nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie 
o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego okresu obliczenio-
wego w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym 
dniu pierwszego miesiąca danego okresu. Do okresu przepracowa-
nego zalicza się również:
1) świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach Interims lub za-

trudnienie w Spółkach Zależnych AMP, jeśli przypadało bezpo-
średnio przed zatrudnieniem w Spółce, 

2) okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia 
w AMP S.A. nieprzekraczający 7 dni.

4. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, wysokość nagród ustala się w wysokości proporcjonalnej 
do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

5. W związku z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem 
na sytuację zdrowotną pracowników, ustala się że nagrody nie 
będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na zwol-
nieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny 
lub chorym lub zdrowym dzieckiem.

III. Program Opieka Medyczna
1. Strony postanawiają, iż stosownie do postanowień § 58 ZUZP   

z dniem 01.06.2022 r. Pracodawca zaoferuje pracownikom moż-
liwość zakupu ubezpieczenia opieki medycznej w wersji KOMFORT 
oferowanej przez PZU Życie (lub jego odpowiednik w innej firmie), 
na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Pracodawcą, 
a firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu tego typu usług. 

2. Stosownie do postanowień ZUZP: 
1) Pracownik przystępujący do ww. ubezpieczenia będzie upraw-

niony do zakupu ubezpieczenia opieki medycznej po cenie niż-
szej niż detaliczna,

2) ubezpieczenie opieki medycznej będzie współfinansowane 
przez Pracodawcę i Pracownika w następujących proporcjach:

a) Pracodawca opłaci 95 % wartości pakietu opieki medycznej,
b) Pracownik opłaca 5 % wartości pakietu opieki medycznej.
3) Kwota odpowiadająca procentowi współfinansowania pakietu 

opieki medycznej potrącana będzie z miesięcznego wynagro-
dzenia pracownika na podstawie jego pisemnej zgody, począw-
szy od pierwszego miesiąca objęcia pracownika pakietem me-
dycznym, o którym mowa w ust. 1. 

3. W związku z dokonaniem ww. uzgodnienia z dniem 31.05.2022 r. 
Pracodawca zaprzestaje refundowania pracownikom kwoty 14,90 
PLN/za każdy miesiąc uczestnictwa pracownika w Programie Opie-
ka Medyczna.

IV. Postanowienia końcowe
1. Zmiana zapisów treści niniejszego porozumienia, jak również 

ich interpretacja, dokonywana jest przez Strony w formie pisem-
nego uzgodnienia. 

2. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy 
rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek ma-
cierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnie-
nia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na 
tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.
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Od 1 marca nowy program ubezpieczeniowy 
dla Pracowników ArcelorMittal Poland 
Szanowni Państwo,
W trosce o Państwa życie i zdrowie został opracowany nowy 
program ubezpieczeniowy przygotowany przez PZU Życie 
SA. Program obejmuje zdarzenia związane ze zdrowiem 
i życiem pracownika oraz członków jego rodziny. Poniżej 
znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące nowej 
propozycji.
Nowy program ubezpieczeniowy zacznie obowiązywać 
od 1 marca 2022 roku. 
Uwaga!!! Opieka Medyczna pozostaje bez zmian.
Największe zalety nowego programu:
 ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu, w kraju i za granicą,
 możliwość ubezpieczenia na tych samych warunkach człon-

ka rodziny – małżonka albo partnera życiowego oraz pełno-
letniego dziecka,

 rozszerzona defi nicja małżonka o partnera życiowego, 
wskazanego w deklaracji,

 brak karencji dla pracowników oraz ich małżonków albo 
partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią 
do ubezpieczenia od 1 marca 2022 roku, 1 kwietnia 2022 
roku lub 1 maja 2022 roku,

 skrócony minimalny czas pobytu w szpitalu – świadczenie 
zostanie wypłacone już za 3 dni pobytu spowodowanego 
chorobą lub za 1 dzień w przypadku pobytu spowodowa-
nego nieszczęśliwym wypadkiem,

 wypłata świadczenia za zgon dziecka bez względu na jego 
wiek,

 szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby 
ubezpieczonego oraz jego małżonka,

 szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek operacji chirur-
gicznych, określony w Wykazie – Załączniku do Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia,

 elastyczna oferta - 4 warianty pakietów podstawowych 
z możliwością rozszerzenia o PAKIET DZIECKO, 
PAKIET WYPADKOWY oraz PAKIET ONKOLOGICZNY. 
W Pakiecie Dziecko w ramach jednej składki ochroną ob-
jęte są wszystkie dzieci ubezpieczonego do 18. roku życia, 
a jeśli się uczą – do 25. roku życia,

 bezpłatne uczestnictwo w Klubie PZU Pomoc w Życiu – 
możliwość skorzystania z promocji oraz rabatów na pro-
dukty naszych partnerów,

 dodatkowa zniżka w wysokości 10% na ubezpieczenia ma-
jątkowe i komunikacyjne w PZU SA dla członków Klubu PZU 
Pomoc w Życiu.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?
Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy wypełnić deklarację 
przystąpienia i złożyć ją w miejscu wskazanym przez 
pracodawcę do 25. dnia miesiąca, który poprzedza miesiąc 
rozpoczęcia ochrony. Druki deklaracji są dostępne na 
poszczególnych wydziałach ArcelorMittal Poland S.A.
Do ubezpieczenia można też przystąpić online:
1. Wypełnij formularz danych osobowych, korzysta-

jąc z linku: https://amp-ubezpieczenie2022.pzu.pl
2. Jeżeli nie masz jeszcze konta MojePZU, to na po-

dany przez Ciebie adres mailowy prześlemy mai-
la z zaproszeniem do założenia konta. Załóż kon-
to, postępując zgodnie z informacjami zawartymi 

w mailu. Następnie zaloguj się na założone kon-
to, zapoznaj się z ofertą i wypełnij zamieszczoną 
deklarację. Wyślij elektronicznie.

3. Jeżeli masz już konto mojepzu, również otrzymasz 
maila. Zaloguj się na swoje konto, zapoznaj się 
z ofertą i wypełnij zamieszczoną deklarację. Wyślij 
elektronicznie.

mojePZU:
Wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem będzie można 
załatwić online – w serwisie mojePZU. Wystarczy wejść na 
stronę moje.pzu.pl i założyć swoje konto.
Kontakt:
Szczegółowych informacji udzielą Państwu:
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza
CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. (na terenie 
ArcelorMittal Poland S.A.) w Dąbrowie Górniczej 
al. Piłsudskiego 92 (budynek Unitechu)
tel. 32 794 59 96 
Magdalena Jasiówka tel. 693 100 926

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków
POLISHUT Sp. z o.o. Biuro obsługi PZU Życie:
ul. Mrozowa 1 pok. 28
31-752 Kraków
tel. 788 655 124 
tel. 788 523 796

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice
Mariola Forlita
pok. 308 Nowy Biurowiec
tel. 77 445 26 21

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Świętochłowice oraz Huta 
Królewska w Chorzowie
Katarzyna Teleśnicka-Kapica
tel. 666 880 904

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Sosnowcu
Agnieszka Malinowska-Baszczyńska
tel. 601 848 919

PZU Życie SA
Specjalna infolinia dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
tel.: 22 735 39 39

Infolinia w zakresie mojePZU
tel.: 22 566 50 07, wew. 5–1

Zgodnie z zawartym ze stroną społeczną aneksem do Po-
rozumienia Okołoukładowego z dniem 1 marca 2022 roku 
podstawą do korzystania z posiłków regeneracyjnych jest 
złożenie do 24 lutego 2022 roku oświadczenia wyrażające-
go zgodę pracownika na potrącanie z listy płac kwoty 0,65 zł 
za każdy zjedzony posiłek.

W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia we 
wskazanym terminie, od 1 marca 2022 roku karta na posi-
łek regeneracyjny zostanie zablokowana. 

Oświadczenia należy składać we wskazanych przez 
ArcelorMittal Poland jednostkach na terenie Zakładu.

Zmiana zasad wydawania 
posiłków regeneracyjnych
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Sekretariat  e-mail: sekretariat@mzzpamdg.pl
tel. 32 776 95 70
Płace i zatrudnienie  
Mirosław Cerazy – tel. 32 776 95 82
kom. 531 472 293
BHP i sprawy socjalne 
Adam Wdowiak – tel. 32 776 99 64
kom. 531 293 937
Główna Księgowa
Dorota Nawrocka – tel. 32 776 83 29
Radca Prawny
Paweł Sikora – tel. 32 776 84 14
w pon. i śr. w godz. od 1000 do 1400

Koło Emerytów i Rencistów
Maria Zych tel. 32 776 94 56 
w śr. i czw. w godz. od 900 do 1400

Masz sprawę - zadzwoń

Wydawca: MZZP AM DG            Redakcja: Ewa Oczkowicz
Adres redakcji:                e-mail: faktyzwiazkowe@mzzpamdg.pl
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Druk: UNIDRUX Sp. z o.o.                                     Nakład: 1500

Przedłużenie terminu 
składania wniosków na 
bonus za szczepienia

15 lutego, podczas spotkania Zespołu Centralnego, pracodaw-
ca podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków 
o wypłatę bonusu dla osób zaszczepionych na COVID-19 o ko-
lejne dwa miesiące.

Spółki

W lutym, z inicjatywy organizacji związkowych, odbyły się 
dwa spotkania negocjacyjne w sprawie podwyżek wynagrodzeń 
dla pracowników Consensus Company Sp. z o.o.

W efekcie strony uzgodniły wzrost wynagrodzeń pracowników 
spółki Consensus od 1 stycznia 2022 roku o 210 zł dla każ-
dego pracownika względem wynagrodzenia z 31 stycznia 2021 
roku. Dodatkowo uzgodniono rozdysponowanie kwoty 5000 zł 
na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników 
spółki.

Wzrost wynagrodzeń 
w Consensus Company 
w 2022 roku 

Wysoka waloryzacja emerytur 
w 2022 roku
Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2022 roku wy-
niesie 107 proc., dzięki czemu świadczenia wzrosną 
o 7 proc. – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej. Od 1 marca najniższa emerytura i renta 
wyniesie 1338,44 zł brutto. 

W przyjętej przez Sejm ustawie 
budżetowej na 2022 rok przyjęto 
wskaźnik waloryzacji rent i emery-
tur  w wysokości 104,89 proc. Mi-
nimalna emerytura miała wzrosnąć 
do 1312,05 zł. Jednak ze względu 
m.in. na znaczny wzrost infl acji rze-
czywisty wskaźnik waloryzacji bę-
dzie wyższy od prognozowanego. 

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych od 1 marca świadczenia te podlegają corocznej waloryzacji. 
Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 
20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku 
kalendarzowym. 

W 2022 roku emeryci dostaną także trzynastą emeryturę. - Trzynasta 
emerytura wypłacana jest wysokości najniższej emerytury. Z tej kwoty nie 
są pobierane potracenia czy egzekucje. Świadczenie przysługuje osobom, 
którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca – tłu-
maczy ZUS. 

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również, że w tym roku wy-
płacona zostanie czternasta emerytura - na podobnych zasadach jak w 
roku ubiegłym.  Pieniądze mają trafi ć do osób uprawnionych późną jesienią.  

W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, czternastka była wypłacana 
z uwzględnieniem indywidualnych dochodów świadczeniobiorców. 

Warto wiedzieć Przemysł energochłonny 

Konsultacje projektu ustawy 
o systemie rekompensat 

Chodzi o przystosowanie do wytycznych systemu rekompensat dla sek-
torów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi 
czy wodoru. Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzy-
skanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na lata 2021-2030. 
Obecny system rekompensat obowiązywał do 2020 roku. W odniesieniu do 
kosztów poniesionych w latach 2021-2030 obowiązują nowe wytyczne KE 
ogłoszone  w 2020 roku. Poniżej przedstawiamy stanowisko przedstawicieli 
branży hutniczej dotyczące tego projektu. 

„System rekompensat, wprowadzony w Polsce w 2019 roku przez Rząd 
premiera Mateusza Morawieckiego, z punktu widzenia przemysłu jest klu-
czowym mechanizmem chroniącym przed skutkami wysokich cen uprawnień 
do emisji, przekładających się na rosnące koszty energii i przenoszenie za-
kładów poza obszar Unii Europejskiej. Aktualnie notowane ceny energii na 
poziomach 600-650 zł/MWh, dla wielu fi rm przemysłowych oznaczają wizję 
bankructwa i zwolnień grupowych tysięcy pracowników, przed czym często 
jedyną dozwolonych regułami pomocy publicznej ochroną są właśnie rekom-
pensaty dla przemysłów energochłonnych. Z tego względu popieramy utrzy-
manie systemu rekompensat dla przemysłów energochłonnych w Polsce. 

Opiniowana ustawa ma na celu dostosowanie krajowych regulacji do 
zmieniających się na poziomie europejskim wytycznych opublikowanych 
przez Komisję Europejską. Konieczne jest zatem jak najszybsze uchwalenie 
nowych przepisów, szczególnie biorąc pod uwagę, że najbliższy termin skła-
dania wniosków o rekompensaty to 31 marca 2022 roku.

Przedstawiony kształt nowelizacji odpowiada nowym wytycznym. Należy 
unikać jakichkolwiek zmian w projekcie, które groziłyby brakiem notyfi kacji ze 
strony Komisji Europejskiej, która musi zaakceptować fi nalną wersję przepi-
sów. Z tych względów nie zgłaszamy merytorycznych uwag do proponowanej 
ustawy i popieramy jej przyjęcie w zaproponowanym przez Rząd kształcie”. 

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy 
o rekompensatach dla sektorów i podsektorów 
energochłonnych autorstwa Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii. Projekt dostosowuje polskie prawo do 
wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie  niektórych 
środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 roku. 
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